


‘Die wolk lijkt op een draak!’ 
Tim wijst met zijn vinger in de lucht.
Fleur, zijn zusje, ligt naast hem 
op haar rug in het gras.
‘Daar, een konijn,’ roept ze.
‘Dat is echt geen konijn,’ zegt Tim. 
‘Dat is een hond.’
‘Konijn!’ roept Fleur.
‘Hond!’ roept Tim.
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‘Geen ruziemaken,’ 
horen ze opeens een hoog 
stemmetje zeggen.
Fleur en Tim kijken om zich heen. 
Ze liggen in de zon in een parkje. 
Papa en mama zitten verderop 
in de schaduw op een kleed. 
Mama is bezig met de picknick. 
Ze schenkt limonade in en smeert 
boterhammen met jam en kaas. 
Maar die stem klonk veel dichterbij.
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‘Wieeeeeeeh, ik ben hierboven.’
Fleur en Tim rollen weer op hun 
rug en kijken recht in het lachende 
gezicht van een wit wolkje.
‘Ik ben het, Wolkje. 
Waarom maken jullie nou ruzie, joh! 
Dat is toch nergens voor nodig?’
Tim en Fleur kijken elkaar aan 
en knipperen met hun ogen. 
Zien ze het goed?
Hangt daar echt een pratend 
wolkje?
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‘Er zijn zo veel wolken,’ zegt 
Wolkje terwijl hij rondjes vliegt. 
‘Voor iedereen is er wel een vorm. 
Een dier, een huis, een boot, 
een kasteel.’
Fleur en Tim kijken nog steeds 
met grote ogen omhoog.
‘Het is heel belangrijk dat er 
wolken zijn,’ zegt Wolkje met 
zijn hoge, vrolijke stemmetje. 
‘Zal ik eens vertellen waarom?’
Fleur en Tim knikken 
nieuwsgierig met hun hoofd. 
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Wolkje vliegt van links naar rechts.
‘Als er geen wolken zijn, is er 
de hele dag zon,’ zegt Wolkje. 
‘Is dat erg?’ vraagt Tim.
‘Jaha, er zit heel veel straling 
in de zon. 
En dat is niet goed voor je huid,’ 
zegt Wolkje. 
‘Wolken houden de 
zonnestralen een beetje tegen.’
Fleur wrijft over haar armen. 
‘Van mama moet ik altijd 
zonnebrandcrème op,’ zegt ze.
‘Goed zo, dat houdt ook de 
stralen tegen!’ roept Wolkje. z
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Wolkje vliegt een eindje weg. 
Fleur en Tim zijn bang dat 
hij weggaat.
‘Wat zijn wolken?’ roept Tim snel.
‘Wieeeeeeeeh.’ 
Wolkje maakt een koprol 
en vliegt weer terug.
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‘Wolken bestaan uit heel veel 
kleine regendruppels bij elkaar,’ 
zegt Wolkje.
‘Waarom vallen ze niet naar 
beneden?’ vraagt Fleur.
‘Omdat ze nog te licht zijn, 
zoals ik, wieeeeeeeeeh.’ 
Wolkje vliegt een paar rondjes.
‘Ik vlieg net zolang door tot 
ik te zwaar word.’
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Verder lezen?
Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub 

om de boeken met korting 
te ontvangen.


